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 شکنجې رپورټ د ملګرو ملتونو د - د شکنجې تورونه په لوړه کچه شتون لري، بندیانو سره قانوني چلند ته پام نه کېږی

کې د ملګرو ملتونو  ژنیوپه  په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( او - مه ۳ کال د فبرورۍ ۲۰۲۱ کابل، د

خپور شو،  ننله مخی، چې په هرو دوو کلونو کې ترتیب او "شکنجې رپورټ"  يوروست د بشري حقونو د مرکزي دفتر له خوا د

کسانو سره د چلند  چه لوړه او له توقیف شوودتورونو ک د بندیانو لخوا د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې

 کچه له پامه غورځول شوي دي.  پراخه په حقونه

په  افغانستان د حکومتي ادارود  دي، منع شوي پر بنسټقانون او نړیوال  افغانستاند  دواړود  چې چلند ناسمشکنجه کول او 

 .ړیثبت ک تښسلنه کم ېدر ېپه پرتله په تورونو ک ېنظارت دور ېرید ت ونامایهم  هڅکه  ي،لر کې دوام تاسیساتو

، انوینشي. دا د قربان یدلیک هیتوج کلهیڅشکنجه ه "افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې، دیبرا الینز وویل: 

 د یوشمیر زه د حکومت "ده زیاته کړه:  نوموړې چې د یوناما مشره هم لري." ېلیلپاره دوامداره پا ېولنټاو  وید کورن ید هغو

 نی، مرتکبډول يګړانځترسره شي. په  دیبا هڅ رډینور  پارهل ودویښا يکټ یکار ته د پا ېد رګ، متاییدوم څېه او بنسټونووزارتونو 

 الملکوونکی  مرسته ېپه راوستولو ک ېد سولکیدای شي او  يړک اتیباور ز تی. دا به د قانون په حاکموګڼل شي مسؤل دیبا

  "واوسي. 

تروریزم  لنډیز وړاندې کوي چې د امنیت یا موندنو د د ملګرو ملتونو لخوا له هغو افرادو سره د چلند په اړه د نظارت رپورټ

ۍ څخه بې له آزاد منځ تر مې ۳۱ کال د مارچ د ۲۰۲۰ څخه د له لومړۍ نېټې جنورۍ کال د ۲۰۱۹ د اساس رپ اړوند تورونو

دا  ه امله وځنډول شوې.ل ۱۹کوید  څخه لیدنې د خونو توقیف توګه له فزیکي چې د ملګرو ملتونو لخوا پهکله برخې شوي دي، 

چې  د مرکو پر بنسټ جوړ دی، شوو کسانو سره توقیف ۶۵۶ کې له توقیف ځایونو ۶۳ په والیتونو ۲۴ د رپورټ د افغانستان

  دي. نجونې شاملې ۳ هلکان او ۸۲ میرمنې، ۶ نارینه، ۵۶۵ پکې

  ته کتنه کړې. یوازې حکومتي تاسیساتو رپورټ تاسیساتو ته د نه السرسي له امله، د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو

د   ثبت شوي دي چې تورونه باوري ناسم چلند پیښو دشکنجې او سلنه ۳۰.۳ له خوا ځواکونو او امنیتي د افغان ملي دفاعي

 ده.  سلنې څخه یې کچه ټیټه ۳۱.۹ دکلونو  ۲۰۱۸ -۲۰۱۷

څخه کموالی  ثبت سلنه ۳۱.۲ سلنه ثبت شوي دي، چې د تیرو ۲۷.۲ه تورون د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې

 په ګوته کوي.

 ته یاد داشت شوي دي.  سلنې ۱۶ څخه ۱۹.۴ د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې د شکنجې تورونه له

حقونو  يد ملي امنیت د بشر ډول د داخلي میکانیزمونو مهم رول په ګوته کوي، په ځانګړي د شکنجې په مخنیوي کې رپورټ

کال د  ۲۰۱۸ دفتر د شکنجې ضد کمیټې لخوا د د لویې څارنوالۍ همداشان، کوي. افسران چې د توقیف ځایونو څخه لیدنې

 د پام وړ دي. شکنجې جرم محاکمه کولو هڅې د مطابق قانون جزا

 ۳۰او هڅو سره سره، دا الهم یوه جدي اندیښنه ده چې د ټولو مرکه شویو څه باندې  مختګپر پام وړ دد افغانستان حکومت لخوا 

 د ځورونو او ناسم چلند ډاډمن او باوري رپوټونه ورکړیدي. ېپه سلو ک

په کندهار  ډول ځانګړي په توپیرونو څخه یادونه شوې. ییزو له یوشمیر سیمه ېمېر کد توقیف شوو کسانو له خوا د تورونو په ش

شوي و. رپوټ  ترې سلنه شکایتونه ۵۷.۷ شتون درلود، چې د ملي پولیسو په اړه د شکنجې او ناسم چلند ډیری تورونو ېک

ي چې ګواکې د کندهار په ملي پولیسو پورې لړ اندیښمنونکي رپوټونه یاداښت کړ همدارنګه په قصدي ډول د ورکو شویو کسانو یو

 اړه لري.

ملي  ای سوی، د ملي پولهګپه توبیلګې د ه خوندي شي. حقونتر څو دغه  الهم د پام وړ بهبود ته اړتیا ده ېراغلي چ ېپه راپور ک

مدافع وکیل ته  شيچې کوالی خبر شوي نه دي  خهڅد خپلو حقونو  شوي کسان فی، توقېک هیقض وهی یڅپه ه فیلخوا د توق تیامن

 ې وکوالی شيچشویو کسانو اجازه  فیلپاره تللي وي. د توق ناتویدمخه د طبي معا تنوښد چارواکو لخوا تر پو ای، ی ولريالسرس
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 فیتوق سوید ملي پول چې ،په ټیټه کچه پاتې شوې سيیون کهړیسره ا ویکورن له خپلو ېک وځور وړیوروسته په لوم دویک ولیله ن

 جوړوي.  سلنه ۱۹.۷ ېک ونویاځ فیتوق تیسلنه او د ملي امن ۲۷.۲ ېک ونویاځ

یوه داده چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شویو نژدې نیمایي کسانو ویلي له دوی ه منځ لهد نورو اندیښنو 

خونو رپوټ د ملي امنیت په توقیف  محتوا ندي خبر. څخه غوښتل شوي چې هغه سند السلیک یا ګوته پرې ولګوي چې دوی یې په

 .  څرګندوي ندیښنهځانګړې اه اړه تل کیدو پبندیانو د ساد کې په جال او منزوي ډول 

 ېکوي چ زیاندړو ولوړجو زمیکانید خپلواک ملي م ې اړوندد شکنجپه هکله  ويیمخند شکنجې د  ونامای، رهید نورو اقداماتو سرب

جوړول کوالی  زمیکانیم يشوځانګړي  ولډدا ی دی. د شو حیتشر ېک پروتوکول اريیاختې سره د مبارزې کنوانسیون په شکنجله 

صالحیت،  هړپه اسپارښتنو او اصالحي  بید تعق نویترسره کولو او د عامل نوټپل بيیکولو، تعق شیتفت ساتویتاس ولوټ فید توق شي

 ایتړته ا ړاو دوامداره مالت ګډ ېولنټ ېوالړیکول به د افغان حکومت او ن تهځنیرام زمیکانیم ېد داسلوړ ظرفیت او تجربه ولري. 

 وڅکار کوي تر هګډسره په  روګمل والوړیچلند نظارت ته دوام ورکوي او د افغان چارواکو او ند سره  ویشو فید توق ونامایولري. 

 رامنځ ته کړي. مثبت بدلون 

 بشپړ رپوټ دلته ولولئ:

https://unama.unmissions.org/treatment-conflict-related-detainees-afghan-custody 

  

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.چې بشري حقونو و ته بنسټونو لي مالکیت او حساب ورکوونکتړ کوي، ممال

کلیدي خدمتونه  او نور ’د ښه نیت چارې ‘ مخنیوي په موخهد دو او پراخیدواو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

 برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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